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В периода 01-04.10.2012 г. в София се проведе междуна-
роден семинар на тема:„Развитие на информационна 
система за управление на база данни за колективни 
трудови спорове в България" по проект за техническа 
помощ от Международната организация на труда 
(МОТ) „Подкрепа на Министерството на труда и со-
циалната политика на Република България за разви-
тие на човешките ресурси в страните от Югоизточна 
Европа ". Организатори на семинара бяха Национални-
ят институт за помирение и арбитраж, Центърът 
за развитие на човешките ресурси и Регионалният 
офис на Международното бюро по труда в Будапеща. 

С този материал Ви информираме за участниците и 
акцентите в техните доклади, а в следващите броеве 
все по-често ще се спираме на темите за решаването 
на колективните трудови спорове у нас и в другите 
европейски страни. 

Семинарът бе посветен на практическите насоки за използ-
ване на статистическите инструменти на МОТ за събиране на 
информация относно колективни трудови спорове, способите за 
уреждане на колективните трудови спорове в Ирландия, както 
и правилата на МОТ за отразяване на колективните трудови 
спорове. Представен бе национален експертен доклад на тема 
„Колективните трудови спорове в България", а в хода на състо-
ялите се дискусии бяха обсъдени идеи за бъдещото развитие на 
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информационна система за управление на база данни за колек-
тивни трудови спорове в България. 

Семинарът беше проведен в две части с различни целеви 
групи. Първата група се състоеше от представители на инсти-
туциите на пазара на труда, заинтересовани от въпросите на съ-
бирането на информация за колективни трудови спорове - МТСП, 
НИПА, A3, ИА „ГИТ", НСИ, както u представители на областните 
и общинските администрации като част о т системата за три-
странно сътрудничество, с които НИПА има подписани споразу-
мения в рамките на механизма за ранно информиране. Втората 
група включваше представители на социалните партньори -
експерти на представителните Организации на работниците и 
служителите, и на работодателите на национално, регионално 
и браншово равнище. 

Голям интерес предизвикаха докладите на лекторите на 
семинара. Ето някои акценти в тях: 

Г-Жа Кристина Михес, старши специалист по социален 
диалог и трудово право о т Регионалния офис за Централна и 
Източна Европа на Международното бюро по труда в Будапе-
ща посочи какви са основните цели на проекта за техническа 
помощ, поискана от НИПА, а именно - работеща концепция 
за изграждането на информационна система за колективните 
трудови спорове в България; съставяне на работна група, която 
да разработи основите за набирането и поддържането на база 
данни. Като основни ползи от проекта за техническа помощ бяха 
посочени запознаването с практическите стандарти на МОТ за 
събиране на данни за стачки и локаути във връзка с упражняване 
на правото на сдружаване, правото на стачка и правото на ко-
лективно трудово договаряне. На участниците бе предоставен 
диск, който, наред с презентациите, съдържа и превод на Резо-
люцията на Петнадесетата международна конференция на ста-
тистиците по труда (1993 г.) относно статистиката за стачки, 
локаути и други действия, свързани с трудови спорове. Като 
основен инструмент във връзка със статистиката за стачки 
бе разгледана Конвенция № 160 на МОТ (1985 г.) относно статис-
тиката в областта на труда, както и Препоръка № 170 на МОТ. 
България не е сред страните, ратифицирали Конвенция № 160. 
Страните, които са поели ангажименти съгласно конвенцията, 
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се задължават периодично да събират, обработват и публикуват д 
статистическа информация в областите население, заетост и ^ 
безработица, възнаграждения и продължителност на работно- ® 
т о време, структура и разпределение на работната заплата, Q. 
разходи за труд, индекси на потребителските цени, разходи на ^ 
домакинствата, професионален травматизъм и трудови спорове. ^ 
По всички раздели на Конвенцията България поддържа, обработвс g 
и предоставя данни, с изключение на трудовите спорове. ^ 

Г-жа Михес подчерта, че ролята на държавата е да га- и 
рантира права, в т.ч. чрез поддържане на публични бази данни, 
събиране на статистика за колективните трудови договори и ^ 
колективните трудови спорове, предлагане на безплатни услуги ^ 
по посредничество и арбитраж за превенция и разрешаване на <и 
спорове, осигуряване на информация за икономическото и социал- 5 
но положение в страната и в съответния сектор на договаряне. § 

о 
Г-Жа Валентина Стоевска от статистическия genap- U 

тамент на Международното бюро no mpycia (МБТ) в Женева пред-
стави основните данни о т статистиката за колективни спо-
рове, които касаят стачката и локаупщ^в т.ч - брой участвали 
работници, брой загубени работни дни, относителни показатели. 
Всяка страна разработва цялостна програма за статистика 
на колективните трудови спорове. Проектираната база данни 
трябва да бъде достъпна за основните потребители. Тя посочи, 
че техническите стандарти на МОТ за статистика на труда 
включват изисквания за: 

S представителност за територията на цялата страна 
и/или всички икономически сектори; 

S дезагрегиране на информацията по икономически дей-
ности; 

S публикуване на информацията в статистическия раздел 
на интернет страницата на МОТ; 

S консултации със социалните партньори в страната 
по отношение на разработването или ревизирането на 
концепции, дефиниции и методология. 

За целите на международните изследвания в статистика-
т а на МОТ се използват само данни за отделни стачки и локаути. 
Допълнителните данни, които се събират, касаят признаци 
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g като, големина на предприятията, сектор, географско положе-
^ ние, икономически разходи, общи стачки или стачки 6 отделно 
® предприятие, пряко и непряко засегнати работници, официално 

или неофициално действие, начин на уреждане на спора. Срокът 
за събиране на данните може да бъде един месец, тримесечие или 
максимум година. Използват се стандартни формуляри за съби-
ране на данни, които са различни в различните страни. 

За колективни трудови спорове, които не водят до спиране 
на работа, различните страни отчитат други видове индустри-
ални действия като работа стриктно според правилата (бавна 

^ работа), мълчалив протест и др. За такива действия могат да 
бъдат използвани дефиниции като несъгласие, конфликт, подкрепа 
за искания на други работници. В националните практики дефи-
нициите варират в зависимост о т трудовото законодателство. 
Националните статистически институции могат да имат 

^ собствено определение, включително за посочваните причини 
за спора, като например - страните де могат да се договорят, 
договорът е изтекъл, но не е подновен, желание за изменение в 
договора. Най-общо споровете мо?ат;да бъдат разделени на спо-
рове, свързани с колективното трудово договаряне, и спорове, 
несвързани с колективното трудово договаряне. 

Г-жа Росина Гамарано о т статистическия отдел на 
МБТ в Женева представи съществуващите национални практики 
в някои държави, както и опита на МОТ за събиране и организи-
ране на статистически данни за стачки и локаути. 

Лекторът посочи като примери Австралия, Финландия и 
Франция, където използвани източници на информация са: 

S административни архиви, в т.ч. поддържани о т тру-
довите администрации, поддържани о т организации на 
работодатели и работниците и служителите; 

S преки искания на участващите организации на работ-
ниците или работодателите и на засегнатите пред-
приятия; 

S специални източници като проучвания на предприяти-
ята и на домакинствата; 

S медии. 
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Г-н Кевин Фоли, директор на службата за посредничест- д 
6о към Ирландската комисия по трудови отношения представи ^ 
опита на своята страна. Той посочи, че в Ирландия не се съби- 55 
рат централизирани статистически данни, но тяхната служба 
разполага с данни за голям брой спорове в страната (20 000 - ин-
дивидуални трудови спора годишно и 2000 колективни трудови 
спора годишно) във връзка с предлаганите от тях безплатни 2 
услуги по посредничество и арбитраж. Данните биват обобща- N 
вани, анализирани и публикувани. Като особеност на тяхното и 
законодателство, той посочи, че споровете за права - нарушение 
на трудовото законодателство или колективни споразумения х 
се решават от трудов съд със задължително решение, като съ- ^ 
ществува възможност за помирение между страните с помощта ^ 
на службата, която той ръководи. В случаите на спорове за ин- ^ 
тереси съществува възможност за посредничество. В случай, че g 
спорът се отнесе за решаване към трудовия съд, т о той от своя U 
страна излиза с препоръка, която не е задължителна. Броят на 
успешните процедури е около 90%. И двете_услуги са безплатни и 
конфиденциални за страните. Следва да-се има предвид, че в Ир-
ландия държавата поема разходите по уреждане на колективните 
трудови спорове. Г-н Фоли изказа мнение, че всички участници в 
тристранния диалог - държава, работодатели и синдикати са 
заинтересовани от превенцията на стачките. Компетентното 
министерство в Ирландия е получило мандат да подпомага ин-
дустриалните отношения. 

На участниците беше представена и практиката на 
НИПА, свързана с поддържането на база данни за колек-
тивни трудови спорове. 

Т-oka Саръиванова, главен експерт към НИПА, представи 
дейностите по въвеждане и разпространение на механизъм за ран-
но информиране за възникнали спорове, на основата на подписани 
двустранни споразумения с областни и общински тристранни 
съвети. НИПА не е удовлетворен от ефективността на тези из-
точници на информация и поради тази причина поставя акцента 
върху набиране на информация от браншовите структури на со-
циалните партньори на основата на подписани споразумения. Тя 
посочи, че информацията има за цел да послужи за съвместното 
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обсъждане u предприемане на конкретни, включително и законо-
дателни мерки за уреждането на колективните трудови спорове. 

Г-jka Йорданова, старши експерт към НИПА, предста-
ви информация относно ролята и функциите на Института 
в събирането, обработването и анализа на информация за ко-
лективните трудови спорове в страната. Поддържаната от 
НИПА база данни за колективни трудови спорове понастоящем 
е ориентирана към: 

S информация за броя, причините и характера на колек-
тивните трудови спорове, получавана чрез системата 
за тристранно сътрудничество, браншовите струк-
тури на социалните партньори и средства за масова 
информация; 

S превенция на колективните трудови спорове чрез меха-
низма за ранно информиране и запитвания по повод на 
отразена информация в медии за наличие на колективен 
трудов спор и популяризиране на възможностите за 
неговото разрешаване по лзвънсъдебен път чрез посре-
дниците и арбитрите на НИПА. 

Недостатъци на поддържаната база данни са липсата на 
точни и изчерпателни данни за съпоставими в международен план 
индикатори като брой загубени работни дни, брой участвали в 
колективни трудови спорове работници и служители по икономи-
чески дейности, брой засегнати от стачки и други относителни 
показатели. 

Представени бяха още поддържаните бази данни за колек-
тивни трудови договори и за проведените процедури по посред-
ничество и арбитраж, които са в унисон с препоръките на МОТ 
да се поддържат ефективни информационни системи, които да 
са публично достъпни и да са в помощ на индустриалните отно-
шения в страната. 

Бяха очертани мерки за превенция на колективни трудови 
спорове чрез посредничество и арбитраж от НИПА, в т.ч. - ранно 
информиране за възникнал КТС; компетентна администрация; 
надеждни посредници и арбитри; дългосрочна програма за подобря-
ване на извънсъдебните способи за уреждане на КТС; въвеждане на 
безплатни услуги по посредничество; демонстративни обучения; 
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осигуряване на обратна връзка за удовлетвореност на страните д 
no КТС от услугите на НИПА с цел на тяхното усъвършенстване. ^ 

Проф. Красимира Сред кова, в качеството си на нацио- S3 
нален консултант, представи резултатите от националното 
проучване „Колективните трудови спорове в България". Тя напра- а; 
ви преглед на ситуацията в страната във връзка с празноти в i 
правната уредба, включително по отношение на стачките, като 2 
акцентира върху тези, свързани с момента, в който възниква " 
колективният трудов спор, както и на регистрирането и отчи- и 
тането на колективните трудови спорове. < 

В доклада бе посочено, че в страната не се събира каквато и ^ 
да е статистическа информация относно колективните трудови i 
спорове. Това е една от основните слабости както на трудовото ^ 
законодателство, така и на практиката по неговото прилага- § 
не. Социалните партньори и НИПА разчитат на стартиралия § 
проект по оказване на техническа помощ от страна на МОТ за О 
създаването на такава система. За целта, рпоред проф. Средкова 
би било препоръчително: 

S да се внесат промени в Закопава уреждане на колек-
тивните трудови спорове (ЗУКТС) по отношение на 
въвеждането на задължение за страните по колективен 
трудов спор да регистрират към НИПА наличието на 
спор (не само стачки); определение за начало и край на 
спора, включително очаквана продължителност; да се 
въведе изискване за спазване на социален мир по подписа-
ни колективни трудови договори до тяхното изтичане; 

S ежегодни анализи на колективни трудови спорове о т 
НИПА - способи, начини за уреждане, тъй като е полезно 
за практиката по прилагане на ЗУКТС; 

S статистиката за стачките в страната да се включат 
в програмата на Националния статистически инсти-
т у т за статистически изследвания. 

В резултат на проведените дискусии по представените 
теми бяха откроени следните по-важни препоръчителни насо-
ки за бъдещото развитие на информационната система 
за управление на базата данни за колективни трудови 
спорове в България: 
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Информацията u статистиката за колективните трудови 
спорове е важна за тяхното уреждане. Навременното уреждане 
на спора намалява неговата икономическа цена, като държавата 
е заинтересована да съдейства на страните за уреждането му 
преди етапа на ефективни стачни действия. 

В България да се потърси начин да се отчитат колектив-
ни трудови спорове, които не стигат до ефективни стачни 
действия. В условията на продължаваща криза работниците и 
служителите рядко прибягват до тази законова форма, тъй като 
считат, че под заплаха са техните работни места. 

За нуждите на информационната система за колективни 
трудови спорове, а също така и за международни сравнения 
Националният статистически институт следва да събира 
информация за колективните трудови спорове и проведените 
стачки, базирайки се на национални и международни стандарти, 
вкл. тези на МОТ, както това е ставдло в период преди Втората 
световна война. 

Да се включат въпроси относно колективните трудови 
спорове в тримесечните наблюдения на НСИ на работната сила. 

Да се прилагат от НСИ извадкови изследвания по отношение 
на колективните трудови спорове, вкл. и за тези, при които не 
се стига до прекъсване на работата, чрез въпросници до пред-
приятията, включително и тези, които попадат в обхвата на 
колективното трудово договаряне. 

Да се обмисли вариант за разработка на нормативна уредба 
за регистриране на колективните трудови спорове от спорещите 
страни. 

За колективни трудови спорове, които са трудни за измер-
ване като мащаб и протичат без реално прекъсване на работата, 
могат да се прилагат анкетни форми или други начини за регис-
трация на доброволен принцип и в реално време чрез уеб базирана 
система за набиране на информация. 

Синдикатите понастоящем събират информация относно 
наличие, мащаб и характер на спора, която може да се обобщава 
от тях и при желание да се обменя с НИПА, като въз основа на 
тези данни се извършват съвместни качествени и количествени 
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анализи за причините за спора, териториалният му обхват, ико- g 
номическите дейности, действията на страните и др. ^ 

Да се предприемат действия чрез консултации със заин- S3 
тересованите страни относно възможността за въвеждане на 
безплатни услуги по посредничество към НИПА чрез промяна на i 
нормативната уредба. i 

В заключителната част на семинара бе подчертано, че за х 
* 
и 
О 
<4 
03 

следващата фаза от проекта за техническа помощ от участни-
ците в семинара трябва да бъде създадена работна група, която 
да разработи концепция за информационна система за колективни 
трудови спорове в България. В тази връзка Надзорният съвет х 
на НИПА на своето заседание, проведено на 09.10.2012 г. одобри j. 
създаването на такава експертна работна група, която ще ^ 
включва по двама членове от представителните организации на ^ 
работниците и служителите, и тези на работодателите, както з 
и един представител на администрацията на НИПА. За участие о 
в работната група ще бъдат поканени и4 представители на ИА 
„ГИТ", A3 u НСИ. Целта, дефинирана от Цадзорния съвет пред 
работната група, е да обсъди институционалната рамка 
и разработи концептуален проект ^а изграждане и под-
държане на база данни за колективните трудови спорове 
в НИПА във връзка с изпълнението на съвместен проект 
на Регионалният офис на Международното бюро по труда 
в Будапеща и НИПА. 
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